(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
อยูท่ ี่เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ ชั้น 37 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงาน
ทางการเงิ นระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลื อกนาเสนองบการเงิ น ระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่ นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่ บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
1.3 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยในระหว่างงวด ยกเว้นการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 9 และ 10
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผล
บังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคาและ
คาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาหนดทางเลือกเพิ่มเติมสาหรับการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตาม
วิธีส่วนได้เสี ยได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง เงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ทั้งนี้ กิ จการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชี เดี ยวกันสาหรั บเงิ นลงทุนแต่ละ
ประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการต้องปรับปรุ งรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
บริ ษทั ฯได้ตดั สิ นใจเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ จากเดิมที่บนั ทึกตามวิธีราคาทุนมาเป็ นวิธีส่วนได้เสี ย โดยจะเริ่ มใช้นโยบาย
การบัญชีน้ ีต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป บริ ษทั ฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดง
เปรี ยบเทียบเพื่อสะท้อนผลของการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ดังกล่าวแสดงอยูใ่ นหมายเหตุ 3
2.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจาก
การนามาตรฐานฉบับปรับปรุ งมาถือปฏิบตั ิตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 1.4
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3.

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 1.4 และหมายเหตุ 2 บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ที่สาคัญใน
ระหว่างงวดปั จจุบนั เนื่ องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรั บปรุ งมาถือปฏิบตั ิ
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
จานวนเงินของรายการปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพิม่ ขึ้น
กาไรสะสมยังไม่จดั สรรเพิม่ ขึ้น
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เพิม่ ขึ้น (ลดลง)

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

965
11,421
12,166
220

802
10,025
10,500
327

653
8,730
9,413
(30)
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
งบกาไรขาดทุน
รายได้เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อยลดลง
รายได้เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วมลดลง
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ของบริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้น
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง
กาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้น

(871)
-

(1)
(716)
27

(652)
(1,967)
-

(519)
(1,718)
(33)

1,135

-

1,135

-

(22)
831
1,073

20
726
1
57

875
2,275
1,666

596
2,178
2
506
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วมเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
กาไรต่ อหุ้น (บาท)
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
กาไรต่อหุ น้ ปรับลดเพิ่มขึ้น*

*
4.

23

(7)

(60)

190

28

(22)

(47)

166

0.09
-

0.01
0.01

0.14
0.14

0.04
0.05

ไม่ มีการคานวณกาไรต่ อหุ ้นปรับลดสาหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 เนื่ องจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุน้ สามัญ (LH-W3) หมดอายุเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช รี เทล แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ ธ จากัด
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ ธอีส จากัด
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ ต้ ี จากัด
บริ ษทั สยามธานี เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จากัด
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จากัด
บริ ษทั ภูเก็ต ฟิ วเจอร์ แพลน จากัด

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์
โฮเทล จากัด ร้อยละ 99.95)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์
โฮเทล จากัด ร้อยละ 99.93)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ ต้ ี
จากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จากัด
ร้อยละ 99.99)
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ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ดับเบิ้ลทรี จากัด

Land and Houses U.S.A., Inc.

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จากัด
ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี
จากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ร่ วม

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล
กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จากัด

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ควอลิต้ ี เฮ้าส์
บริ ษทั เมืองใหม่ พร๊ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
Reco Resorts Pte Ltd.
บริ ษทั สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่า
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
แอล เอช ช้อปปิ้ ง เซ็นเตอร์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
แอล เอช โฮเทล
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นีต้ ี จากัด

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด
(มหาชน) ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ดอกเบี้ยรับ

-

-

107

-

-

2
-

1
7

1
2

4

เงินปั นผลรับ
ซื้อสิ นค้า
ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ค่าบริ หารจัดการด้านบุคคล
เงินปั นผลรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การจ่าย

871
14
47

716
18
48

871
14
-

42
6
32
18

48
6
24
17

11
14

ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์

197

97

-

ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ
เงินปั นผลรับ
ขายที่ดิน
ค่าตอบแทนจ่ายสาหรับการใช้ที่ดิน
ซื้อที่ดิน
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
รายได้ค่าบริ หาร
ดอกเบี้ยรับ

นโยบายการกาหนดราคา

57 ร้อยละ 3.00 - 4.60 ต่อปี
(2559: ร้อยละ 3.50 - 4.17 ต่อปี )
2 ใกล้เคียงราคาทุน
1 ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
6 ใกล้เคียงราคาทุน
49 ใกล้เคียงราคาทุน
4 ใกล้เคียงราคาทุน
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
1 ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่
ธนาคารประกาศ
716 ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
18 ราคาทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
11
13

ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
750 - 880 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

6

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ดอกเบี้ยรับ

2559

2560

นโยบายการกาหนดราคา

2559

-

-

309

-

-

6
652
1
-

3
19

1
21

12

1,967
39
125

1,718
71
124

1,967
38
-

129
19
90

103
17
97

36

- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
47 ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

3,749
51

48

40

ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์
409
ค่านายหน้าจ่าย
ค่าบริ หารโครงการ
รายการธุรกิจกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยจ่าย
-

282
1
2

-

- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
40 750 - 880 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

1

-

ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ
เงินปั นผลรับ
ขายที่ดิน
ค่าตอบแทนจ่ายสาหรับการใช้ที่ดิน
ดอกเบี้ยจ่าย
ซื้อที่ดิน
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
รายได้ค่าบริ หาร
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
ซื้อสิ นค้า
ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ค่าบริ หารจัดการด้านบุคคล
เงินปั นผลรับ
ขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ค่าเช่าและค่าบริ การจ่าย

166 ร้อยละ 3.00 - 4.60 ต่อปี
(2559: ร้อยละ 3.50 - 5.50 ต่อปี )
6 ใกล้เคียงราคาทุน
519 ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
12 ใกล้เคียงราคาทุน
56 ใกล้เคียงราคาทุน
1 ร้อยละ 2.00 ต่อปี
4 ใกล้เคียงราคาทุน
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
13 ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคาร
ประกาศ
1,718 ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
66 ราคาทุนบวกกาไรส่ วนเพิ่ม
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

- ร้อยละ 5.50 ต่อปี

7

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้า งระหว่า งบริ ษ ทั ฯและบุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 และ
31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559

เงินฝากสถาบันการเงิน
(แสดงภายใต้ เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด)
บริ ษทั ร่ วม

1,943

1,420

1,086

589

เงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 6)
บริ ษทั ร่ วม

1,047

70

1,002

-

เงินทดรองจ่ ายและลูกหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 7)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
19
รวม
19

1
28
29

1
1

-

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
1
รวม
1

1
1

1,374
1,374

266
266

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวและดอกเบีย้ ค้ างรับ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
-

-

9,855

9,868

15

15

12

12

4

5

4

5

47
199
246

40
96
136

-

-

เงินมัดจาแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
(แสดงภายใต้ สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีก้ ารค้ ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 17)
บริ ษทั ร่ วม
เจ้ าหนีอ้ ื่นกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 17)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

8

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เงินกูย้ มื ระยะสั้น/เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็ นการกูย้ มื /ให้กยู้ มื ในรู ปของตัว๋ สัญญา
ใช้เงินปลอดหลักทรัพย์ค้ าประกัน ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี หรื อเมื่อทวงถาม
เงินให้กูย้ ืมระยะยาว - กิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน เป็ นการให้กูย้ ืมแก่ Land and Houses U.S.A. Inc. (“LH
USA”) ในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินปลอดหลักทรัพย์ค้ าประกัน คิดดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ 3.0
ถึง 4.6 ต่อปี ส่ วนที่จะครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ได้แสดงรวมอยูใ่ นเงินให้กยู้ มื ระยะยาว - กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน เนื่ องจากบริ ษทั ฯไม่มีความตั้งใจที่จะเรี ยกคืนเงินให้กูย้ มื ดังกล่าวจาก LH USA ภายใน
12 เดือนข้างหน้า
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 เงินกูย้ มื /ให้กยู้ มื ระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
1 มกราคม 2560
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้างรับ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
1

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

17

30 กันยายน 2560

(17)

1
(หน่วย: ล้านบาท)

1 มกราคม 2560
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้างรับ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จากัด
17
บริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จากัด
133
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จากัด
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จากัด
116
266
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
รวม
266
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวและดอกเบีย้ ค้างรับ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
Land and Houses U.S.A., Inc.
9,868

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

30 กันยายน 2560

51
1,087
40
57
1,235

(40)
(87)
(127)

68
1,220
86
1,374

11
1,246

(11)
(138)

1,374

867

(880)

9,855

9

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
1 มกราคม 2560
เงินกู้ยืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จากัด
รวม
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

16
110
15
141

30 กันยายน 2560

(16)
(110)
(15)
(141)

-

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่ า งงวดสามเดื อ นและเก้า เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 และ 2559 บริ ษัท ฯและ
บริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น
42
53
152
155
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
2
1
7
13
รวม
44
54
159
168
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
33
43
125
130
1
1
4
4
34
44
129
134

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการโครงการ การให้คาปรึ กษาและ
สัญญาเช่าดาเนินงานและสัญญาบริ การกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 27
บริ ษทั ฯมีภาระจากการค้ าประกันให้กบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 27.3
10

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เช็คที่ถึงกาหนดชาระแต่ยงั มิได้นาฝาก
ใบรับเงินฝากประจา
รวม

งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
5,073
4,128
4,027,657
2,261,662
458,252
128,096
1,623,099
206,692
6,114,081
2,600,578

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2,145
2,015
1,060,098
1,312,945
455,112
128,096
1,300,000
2,817,355
1,443,056

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เงินฝากธนาคารและใบรับเงินฝากประจามีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25
ถึง 1.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 2559: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.40 ต่อปี )
6.

เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
เงินฝากประจาที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน
- ราคาทุน
บวก: กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน
- มูลค่ายุติธรรม
รวม

45,005

410,280

-

-

999,908

-

999,908

-

1,720

-

1,720

-

1,001,628
1,046,633

410,280

1,001,628
1,001,628

-

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เงินฝากประจามีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 2559: ร้อยละ
1.35 ถึง 1.40 ต่อปี )
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 9 เดือน
9 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายและลูกหนี้กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
อื่น ๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

8.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559

-

-

-

-

81,538
122
72
194
67

84,776
2,255
8,622

-

-

81,993

95,653

-

-

19,286
35,475
54,761
136,754

29,178
32,098
61,276
156,929

1,281
29,659
30,940
30,940

157
25,908
26,065
26,065

โครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ เพื่อขาย (สิ นค้ าคงเหลือ)
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้นาที่ดินบางส่ วนพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างที่มีอยู่บนที่ดินไปจดจานองค้ าประกัน
เงินกูย้ มื และเงินเบิกเกินบัญชีของบริ ษทั ย่อย ซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
30 กันยายน
2560
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของที่ดินพร้อม
สิ่ งปลูกสร้างที่ติดภาระค้ าประกัน

829

31 ธันวาคม
2559
819

30 กันยายน
2560
-

31 ธันวาคม
2559
-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

9.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วน
มูลค่าตามบัญชีตาม
ทุนชาระแล้ว
เงินลงทุน
ราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ปรับปรุ งใหม่)
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จากัด
15,000
15,000
99.99
99.99
14,998
14,998
(10,044)
3,758
บริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จากัด 2,000,000 2,000,000
99.99
99.99
2,000,000
2,000,000
2,368,212
2,210,556
และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จากัด
13,500
13,500
99.99
99.99
13,500
13,500
15,718
15,831
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จากัด 150,000
150,000
99.99
99.99
149,999
149,999
358,849
301,166
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จากัด
100,000
100,000
99.99
99.99
64,859
64,859
114,963
237,055
และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จากัด
58,000
58,000
99.99
99.99
25,000
25,000
18,972
19,123
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จากัด
100,000
100,000
99.99
99.99
52,734
52,734
496,618
466,968
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จากัด
900,000
900,000
55.00
55.00
495,000
495,000
689,046
702,302
และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี
409,500 1,638,000
60.00
60.00
341,700
1,078,800
432,340
669,892
จากัด และบริ ษทั ย่อย
Land and Houses U.S.A., Inc.
(ก)
(ก)
100.00
100.00
1,343,127
1,343,127
930,356
1,368,847
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
1,250
5,000
99.99
99.99
1,250
5,000
2,366
(707)
4,502,167
5,243,017
5,417,396
5,994,791
ชื่อบริ ษทั

(ก) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 Land and Houses U.S.A., Inc. มีทุนชาระแล้วจานวน 40 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.2 ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จากัด
และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จากัด
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จากัด
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จากัด และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จากัด
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จากัด และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี และบริ ษทั ย่อย
Land and Houses U.S.A., Inc.
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุน
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินปั นผลรับ
2560
2559
2560
2559
2560
2559
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
(355)
8,266
45,911
(11)
48,336
532
(35)
1,151
(7,960)
11,724
(120,523)
(49)
(21,279)

16,004
(8)
10,957
(3,107)
7
3,108
(14,143)
35,950
(36,805)
(63)
20,166

40,379
(17,503)
22,876

37,643
(44,243)
(6,600)

-

600
600

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จากัด
และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จากัด
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จากัด
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จากัด และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จากัด
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จากัด และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี และบริ ษทั ย่อย
Land and Houses U.S.A., Inc.
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุน
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
2560
2559
2560
2559
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
(13,802)
1
135,850
(113)
57,683
(12,093)
(151)
29,650
(13,256)
1,041,647
(356,745)
6,823
875,493

19,873
27
47,367
(4,110)
(88)
11,015
543,223
82,321
(104,668)
869
595,830

21,806
(81,746)
(59,940)

213,708
(23,605)
190,103

เงินปั นผลรับ
2560
2559
-

-

109,999
542,100
652,099

173,250
305,760
39,599
518,609
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.3 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จากัด และบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ดับเบิ้ลทรี จากัด (“DBT”) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ ้นทางอ้อมในอัตราร้อยละ 55 (ถือหุ ้นโดยบริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จากัด
ในอัตราร้อยละ 99.99) มีมติอนุ มตั ิให้เลิกกิจการโดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 30 มิถุนายน 2560 โดย DBT
ได้จ ดทะเบี ยนเลิ กบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์โดยนายทะเบี ยนได้รับจดทะเบี ยนไว้แล้วเมื่ อวันที่
5 กรกฎาคม 2560 DBT ดาเนินการชาระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2560
การลดทุนของบริ ษทั ย่อย
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (“LHP”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่
บริ ษทั ฯถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 60 และบริ ษทั เอเชี ย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด (“AAA”) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 99.99 มีการลดทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริ ษทั
LHP
AAA

วันที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ย่อยมีมติอนุมตั ิการลดทุน
11 กรกฎาคม 2560
19 กรกฎาคม 2560

วันที่จดทะเบียนลดทุน
กับกระทรวงพาณิ ชย์
16 สิ งหาคม 2560
24 สิ งหาคม 2560

(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนชาระแล้ว
ทุนเดิม
ลดทุน
ทุนใหม่
1,638.00 (1,228.50)
409.50
5.00
(3.75)
1.25

บริ ษทั ฯได้รับเงินจากการลดทุนข้างต้นของ LHP และ AAA จานวน 737 ล้านบาท และ 3.75 ล้านบาท
ตามลาดับ ในเดือนสิ งหาคม 2560
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของ LHP และ AAA ได้มีมติอนุมติลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริ ษทั
LHP
AAA

วันที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ย่อยมีมติอนุมตั ิการลดทุน
12 กันยายน 2560
12 กันยายน 2560

วันที่จดทะเบียนลดทุน
กับกระทรวงพาณิ ชย์
2 พฤศจิกายน 2560
2 พฤศจิกายน 2560

(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนชาระแล้ว
ทุนเดิม
ลดทุน
ทุนใหม่
409.50
(279.50)
130.00
1.25
(0.94)
0.31

บริ ษทั ฯได้รับเงินจากการลดทุนข้างต้นของ LHP และ AAA จานวน 168 ล้านบาท และ 0.9 ล้านบาท
ตามลาดับ ในเดือนตุลาคม 2560
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
10.1 เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว มที่ แ สดงอยู่ใ นงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่
โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน
30
31
กันยายน
ธันวาคม
2560
2559
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
21.88
33.98

ลงทุนในบริ ษทั ต่าง ๆ

ไทย

ผลิตวัสดุก่อสร้าง

ไทย

21.16

ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

ไทย

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ราคาทุน
30
กันยายน
2560

31
ธันวาคม
2559

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
30
31
กันยายน
ธันวาคม
2560
2559

4,538,712

4,538,712

8,231,235

6,913,223

21.16

179,178

179,178

380,243

378,263

30.23

30.23

1,489,020

1,489,020

5,792,335

5,906,439

ไทย

49.99

49.99

743,925

743,925

426,233

467,359

ไทย

24.98

24.98

3,282,682
10,233,517

3,282,682
10,233,517

6,824,478
21,654,524

6,593,696
20,258,980

10.2 ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุน
ชื่อบริ ษทั
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
เงินปันผลรับ
2560
2559
2560
2559
2560
2559
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
168,670
237,346
40,073
(17,495)
129,773
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
6,435
(6,860)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
357,647
286,765
(16,298)
(1,298)
516,865
477,106
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ
เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
16,227
16,738
37,139
51,995
281,672
191,859
3,751
(2,956)
187,316
187,316
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
830,651
725,848
27,526
(21,749)
871,093
716,417
รวม
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุน
ชื่อบริ ษทั
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
เงินปันผลรับ
2560
2559
2560
2559
2560
2559
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
577,612
704,135
(24,040)
139,357
370,781
152,947
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
1,980
(15,034)
11,848
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
1,015,928
848,132
(16,786)
4,251
1,113,246
1,073,487
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ
เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
40,580
39,988
81,706
51,995
638,558
601,221
(6,384)
22,572
401,392
428,151
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
2,274,658 2,178,442
(47,210)
166,180
1,967,125
1,718,428
รวม

10.3 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“LHFG”) ได้ลงนาม
ในบันทึ กข้อตกลงเกี่ ยวกับสัญญาจองซื้ อหุ ้น (“SSA MOU”) กับ CTBC Bank Co., Ltd. (“CTBC”)
ภายใต้บนั ทึกข้อตกลงดังกล่าว LHFG ตกลงในหลักการที่จะออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 7,545 ล้าน
หุ ้น เพื่ อ เสนอขายต่ อ CTBC อัน เป็ นการเสนอขายต่ อ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private Placement) และ
CTBC ตกลงในหลัก การที่ จ ะจองซื้ อ หุ ้น ดัง กล่ า วในราคา 2.20 บาทต่ อ หุ ้น (“ธุ ร กรรม”) โดยการ
ด าเนิ น การตามธุ รกรรมนี้ จะเกิ ด ขึ้ น ก็ต่อเมื่ อเงื่ อนไขบังคับ ก่ อนตามที่ ก าหนดในบัน ทึ ก ข้อตกลง
ดังกล่าวมีผลสาเร็ จ ทั้งนี้ ราคาและการเข้าทาธุรกรรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อมีการยกเลิกในกรณี
ที่พบผลการตรวจสอบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จหรื อสถานะทางการเงินของ
LHFG จากการตรวจสอบสถานะของกิ จ การ (Due Diligence) และในวัน เดี ย วกั น ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ฯเข้าลงนามในบันทึ กข้อตกลงเกี่ ยวกับสัญญา
ระหว่างผูถ้ ื อหุ ้น (“SHA MOU”) กับบริ ษ ทั ควอลิ ต้ ี เ ฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) (“QH”) และ CTBC เพื่อ
กาหนดสิ ทธิ และหน้าที่ในฐานะผูถ้ ือหุ ้นของ LHFG ภายหลังจากการดาเนินการตามธุรกรรมดังกล่าว
เสร็ จสิ้ น โดยบริ ษทั ฯ QH และ CTBC ได้เข้าลงนามใน SHA MOU แล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 LHFG ได้ลงนามในสัญญาจองซื้อหุน้ (“SSA”) กับ CTBC โดยมีขอ้ กาหนด
และเงื่อนไขหลักเป็ นไปตาม SSA MOU และในวันเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มี
มติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯเข้าลงนามในสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ ้น (“SHA”) กับ QH และ CTBC เพื่อกาหนด
สิ ทธิและหน้าที่ในฐานะผูถ้ ือหุ น้ ของ LHFG ภายหลังจากการดาเนินการตามธุรกรรมดังกล่าวเสร็ จสิ้ น
โดยมีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขหลักเป็ นไปตาม SHA MOU
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เมื่ อ วัน ที่ 23 ธัน วาคม 2559 LHFG มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ข ยายระยะเวลาการร่ ว มทุ น กับ CTBC จากที่
กาหนดไว้เดิ มวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นวันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อความยืดหยุ่นของระยะเวลา
ดาเนินการต่างๆ
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของ LHFG มีมติอนุมตั ิรายการดังต่อไปนี้
1) อนุ มตั ิ การลดทุนจดทะเบี ยนจานวน 5,998 บาท โดยวิธีตดั หุ ้นสามัญจดทะเบียนที่ ยงั ไม่ได้นา
ออกจาหน่าย จากทุนจดทะเบียน 13,638,705,250 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 13,638,699,252
บาท
2) อนุ มตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจานวน 7,544,961,342 บาท จากทุนจดทะเบี ยน 13,638,699,252
บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 21,183,660,594 บาท
3) อนุ มตั ิ ก ารออกและจัด สรรหุ ้น สามัญเพิ่มทุน จานวน 7,544,961,342 หุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ
1 บาท เพื่อเสนอขายต่อ CTBC อันเป็ นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ในราคา 2.20 บาทต่ อ หุ ้ น เป็ นจ านวนเงิ น 16,598,914,952 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35.62 ของ
ทุนจดทะเบียน
4) อนุ ม ัติ ก ารขอผ่อ นผัน การท าค าเสนอซื้ อ หลัก ทรั พ ย์ท้ ัง หมด โดยอาศัย มติ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น
(Whitewash) สาหรับการซื้อหุน้ ของ CTBC
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 LHFG ได้รับเงินค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจาก CTBC เป็ นจานวนเงิน 16,599
ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว การเพิ่มทุนดังกล่าวทาให้ CTBC เป็ น
ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของ LHFG ในสัดส่ วนเท่ากับร้อยละ 35.62 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว และทาให้
สั ด ส่ วนการถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท ฯ ใน LHFG ลดลงจากร้ อ ยละ 33.98 เป็ นร้ อ ยละ 21.88 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้บนั ทึกผลสุ ทธิจากการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ของบริ ษ ทั ร่ ว มจ านวน 1,135 ล้านบาท โดยแสดงไว้เป็ นรายได้อื่นในส่ ว นของก าไรหรื อ ขาดทุ น
สาหรับงวดปัจจุบนั และบันทึกเพิ่มเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมด้วยจานวนเดียวกัน
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10.4 มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท ร่ วมที่ เ ป็ นบริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2560
2559
8,342
7,972
542
418
48,108
40,156
7,332
6,904
64,324
55,450

บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
รวม

10.5 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ยและส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยของ
บริ ษทั ร่ วมสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 คานวณจากงบการเงินที่
สอบทานแล้วและ/หรื อยังไม่ได้สอบทานดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย
ณ วันที่
30 กันยายน
2560
สอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีอื่นในสานักงานเดียวกัน
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
5,792,335
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
426,233
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน)
8,231,235
สอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชีอื่น
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด
(มหาชน)
380,243
ไม่ ได้ สอบทานโดยผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)(1)
6,824,478
รวม
21,654,524
(1)

ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2560
2559
2560
2559
357,647

286,765

1,015,928

848,132

16,227

16,738

40,580

39,988

168,670

237,346

577,612

704,135

6,435

(6,860)

1,980

(15,034)

281,672
830,651

191,859
725,848

638,558
2,274,658

601,221
2,178,442

คานวณจากงบการเงินสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่จดั ทาขึ้นโดยฝ่ ายบริ หาร
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
หลักทรัพย์ เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน - ในประเทศ
บวก: ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย - สุ ทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - ในประเทศ
หน่วยลงทุน - ในประเทศ
หัก: ค่าเผือ่ ขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุ ทธิ
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559

2,368,704
2,073,502
1,452,317
5,894,523

2,368,704
1,513,912
1,535,556
5,418,172

2,368,704
783,568
1,167,806
4,320,078

2,368,704
783,568
1,278,302
4,430,574

204,239
165
(110,500)
93,904
5,988,427

204,239
165
(110,500)
93,904
5,512,076

26,000
(26,000)
4,320,078

26,000
(26,000)
4,430,574

12. ที่ดินรอการพัฒนา
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 และ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ัท ฯได้น าที่ ดิ น รอการพัฒ นาบางส่ ว นไป
จดจานองค้ าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของที่ดิน
รอการพัฒนาที่ติดภาระค้ าประกัน

2,551

2,551

2,551

2,551
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี ของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน สาหรั บงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2560 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม - ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคา
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

งบการเงินรวม
14,545,298
343,042
(222,710)
(985,596)
13,680,034

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
208,963
375
209,338

อพาร์ ท เม้น ให้ เ ช่ า ซึ่ งมี มู ล ค่ า สุ ท ธิ ต ามบัญ ชี ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 จ านวน 6,079 ล้า นบาท
(31 ธัน วาคม 2559: 6,277 ล้า นบาท) ถู ก น าไปค้ า ประกัน เงิ น กู้ยืม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น ใน
ต่างประเทศ
14. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2560 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
574,092
281,643
ซื้อเพิม่ - ราคาทุน
160,863
89,416
จาหน่าย - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
(62,140)
(5,264)
ค่าเสื่ อมราคา
(91,225)
(36,951)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(11)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
581,579
328,844
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15. สิ ทธิการเช่ า
(หน่วย: พันบาท)

โครงการ

อายุการ
ตัดจาหน่าย
คงเหลือ (ปี )

โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดาริ
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท 55
30
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา และ
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา
31
ที่ดินเปล่า
10 และ 40
รวม

1 มกราคม
2560

งบการเงินรวม
จาหน่าย มูลค่าสุ ทธิ
เพิ่มขึ้น
ตามบัญชี

ตัดจาหน่าย

30 กันยายน
2560

1,514,203
1,613,201

7,171
18,236

(1,476,304)
-

(45,070)
(33,332)

1,598,105

651,084
368
3,778,856

663,761
23,760
712,928

(1,476,304)

(7,949)
(28)
(86,379)

1,306,896
24,100
2,929,101

สิ ทธิ การเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท 55 และ
โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา และศู นย์การค้าเทอร์ มินอล 21 พัทยา ถู กนาไป
ค้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะยาว
โครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดาริ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (“LHP”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่
บริ ษทั ฯถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 60 ได้ทาสัญญาให้เช่าช่วงสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (อายุสัญญาเช่า
คงเหลือประมาณ 21 ปี ) และสัญญาขายสังหาริ มทรัพย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
ราชดาริ ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (“LHHOTEL”)
โดยมีค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินรวม 3,749 ล้านบาท ฝ่ ายบริ หารของ LHP พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา
ขายดังกล่าวเป็ นราคาที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับทรัพย์สินประเภทที่ใกล้เคียงกัน โดย LHP
มี กาไรจากธุ รกรรมดังกล่าวรวมจานวน 2,080 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้อง) และรั บรู ้
รายการดังกล่าวในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนสาหรับงวดปัจจุบนั
ทั้งนี้ บริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จากัด (“LHMH”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ ้นใน
อัตราร้อยละ 99.99 ได้เข้าลงทุนใน LHHOTEL เพิ่มเติมเป็ นจานวนเงิน 560 ล้านบาท ประกอบด้วย
หน่ วยทรั สต์จานวน 43,045,410 หน่ วย มูลค่าหน่ วยละ 13 บาท (ราคาเสนอขาย) ทาให้ในปั จจุบนั
สัด ส่ ว นการถื อหุ ้น ของ LHMH ใน LHHOTEL เพิ่มขึ้ น จากร้ อยละ 9 เป็ นร้ อยละ 13.25 ของมู ลค่า
หน่วยลงทุน โดยแสดงในบัญชีเงินลงทุนระยะยาวอื่น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ตกลงให้คารับรองกับธนาคารผูใ้ ห้สินเชื่ อแก่ LHHOTEL เกี่ยวกับระยะเวลา
ของการด ารงสั ด ส่ วนการถื อ หุ ้ น ใน LHHOTEL โดย LHMH และด ารงระยะเวลาเช่ า ช่ ว ง
อสังหาริ มทรัพย์ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มินอล 21 และโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์
พอยต์ ราชดาริ โดยบริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จากัด
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตนอื่น
รายการเปลี่ ยนแปลงของบัญชี ของสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนอื่น (คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ) สาหรั บงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม - ราคาทุน
จาหน่าย - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

งบการเงินรวม
45,665
968
(383)
(8,362)
(1,098)
36,790

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
20,320
481
(2,734)
18,067

17. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
1,437,389 1,813,285 1,202,542 1,609,412
3,834
5,369
3,797
4,881
246,308
135,840
590
162
1,205,674 1,030,037
991,396
860,889
85,929
332,472
26,060
284,047
2,979,134 3,317,003 2,224,385 2,759,391

18. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
7,349,983
7,406,236
3,075,180
3,075,180
(3,123,180) (3,075,180) (3,075,180) (3,075,180)
4,226,803
4,331,056
-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีรายละเอียด
ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
บวก: เบิกเงินกูเ้ พิ่ม
หัก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
7,406,236
3,075,180
164,000
(220,253)
7,349,983
3,075,180

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ของโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน ที่ดินรอการพัฒนา และสิ ทธิการเช่าที่ดินไปจดจานองเป็ น
หลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว
สัญญากูย้ ืมเงินส่ วนใหญ่ได้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อจากัดบางประการ เช่ น อัตราส่ วนการถือหุ ้นของ
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ ษทั การค้ าประกันหนี้ สินหรื อเข้ารับอาวัลตัว๋ สัญญา
ใช้เ งิ น แก่ บุ ค คลหรื อ นิ ติบุ ค คลใด ๆ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล การรวมหรื อ ควบบริ ษ ัท เข้า กับ บริ ษ ทั อื่ น
การดารงอัตราส่ วนทางการเงินบางประการ และการแจ้งให้ผูใ้ ห้กูท้ ราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เมื่อมีคดีความที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระคืนเงินกู้ เป็ นต้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคงเหลือจานวนเงินที่ยงั ไม่ได้
เบิกใช้ของวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินดังนี้

วงเงินกูย้ มื ที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้

งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
3,382
268

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
70
70
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19. หุ้นกู้
รายละเอียดการอนุมตั ิการออกจาหน่ายหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯมีดงั นี้
อนุมตั ิโดย
จานวน
อายุ
ประเภท

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 60,000 ล้านบาทหรื อเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น
ไม่เกิน 10 ปี
ด้อยสิ ทธิ และ/หรื อ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีหลักประกัน และ/หรื อ ไม่มี
หลักประกัน มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ และ/หรื อ ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
เสนอขายต่อผูล้ งทุนในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ

วิธีเสนอขาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯมีจานวนหุ ้นกูท้ ี่ยงั ไม่ได้ออกตามวงเงินที่ได้รับการอนุ มตั ิจานวน
รวม 20,750 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 3,750 ล้านบาท)
ยอดคงเหลือของหุน้ กู้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนหน่วย (หน่วย)
ครั้งที่

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

หุน้ กูป้ ระเภทไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
ครั้งที่ 1/2557
คงที่ร้อยละ 3.63
ครั้งที่ 2/2557
คงที่ร้อยละ 3.59
ครั้งที่ 4/2557
คงที่ร้อยละ 3.70
ครั้งที่ 5/2557
คงที่ร้อยละ 3.50
ครั้งที่ 1/2558
คงที่ร้อยละ 3.02
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 คงที่ร้อยละ 2.81
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 คงที่ร้อยละ 3.31
ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 คงที่ร้อยละ 2.41
ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 คงที่ร้อยละ 2.66
ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 3 คงที่ร้อยละ 2.99
ครั้งที่ 1/2559
คงที่ร้อยละ 1.82
ครั้งที่ 2/2559
คงที่ร้อยละ 2.23
ครั้งที่ 1/2560
คงที่ร้อยละ 2.48
ครั้งที่ 2/2560
คงที่ร้อยละ 2.22
รวม
หัก: หุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

จานวนเงิน (พันบาท)

อายุ

คืนเงินต้น

ครบกาหนด

30 กันยายน
2560

31 ธันวาคม
2559

30 กันยายน
2560

31 ธันวาคม
2559

3 ปี
3 ปี
3.5 ปี
3 ปี
3.5 ปี
3 ปี
5 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
2 ปี

เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด

27 กุมภาพันธ์ 2560
4 เมษายน 2560
17 มีนาคม 2561
6 ตุลาคม 2560
25 กันยายน 2561
2 เมษายน 2561
2 เมษายน 2563
8 ตุลาคม 2561
8 ตุลาคม 2562
8 ตุลาคม 2563
29 เมษายน 2562
28 ตุลาคม 2562
28 เมษายน 2563
28 เมษายน 2562

1,000,000
4,000,000
1,000,000
7,000,000
1,000,000
4,000,000
1,000,000
1,000,000
5,000,000
7,250,000
6,000,000
1,000,000

500,000
3,500,000
1,000,000
4,000,000
1,000,000
7,000,000
1,000,000
4,000,000
1,000,000
1,000,000
5,000,000
7,250,000
-

1,000,000
4,000,000
1,000,000
7,000,000
1,000,000
4,000,000
1,000,000
1,000,000
5,000,000
7,250,000
6,000,000
1,000,000

500,000
3,500,000
1,000,000
4,000,000
1,000,000
7,000,000
1,000,000
4,000,000
1,000,000
1,000,000
5,000,000
7,250,000
-

39,250,000

36,250,000

39,250,000

36,250,000

(13,000,000)

(8,000,000)

26,250,000

28,250,000
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
การเปลี่ยนแปลงของหุน้ กูส้ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
36,250,000
7,000,000
(4,000,000)
39,250,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
บวก: ออกเพิ่ม
หัก: ชาระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หนังสื อชี้ ชวนการออกหุ ้นกูไ้ ด้ระบุถึงข้อปฏิบตั ิและข้อจากัดบางประการ เช่ น การดารงอัตราส่ วน
ทางการเงิ น การจ่ ายเงิ นปั นผล และการจัดส่ งรายงานเมื่ อมี เหตุการณ์ สาคัญ เช่ น การถูกฟ้ องร้ อง
เป็ นต้น
20. ทุนเรื อนหุ้น
การเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 เนื่ องจากการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ใช้สิทธิ

ประเภทใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ

30 ธันวาคม 2559
LH-W3
31 มีนาคม 2560
LH-W3
4 พฤษภาคม 2560
LH-W3
(วันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย)
รวม

จำนวนที่ใช้ จำนวนหุ น้ สำมัญที่ออก รำคำใช้
วันที่จดทะเบียนกับ วันที่ตลำดหลักทรัพย์รับเป็ น
สิ ทธิ
เนื่องจำกกำรใช้สิทธิ
สิ ทธิ
กระทรวงพำณิ ชย์
หลักทรัพย์จดทะเบียน
(หน่วย)
(หุน้ )
(บำทต่อหุน้ )
106,998,154
106,998,154
3.50
6 มกราคม 2560
11 มกราคม 2560
24,157,575
24,157,575
3.50
5 เมษายน 2560
10 เมษายน 2560
32,011,455
32,011,455
3.50
23 พฤษภาคม 2560 25 พฤษภาคม 2560
163,167,184

163,167,184

รายการกระทบยอดจานวนหุน้ สามัญ

หุน้ สามัญจดทะเบียน
หุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้ว
จานวนหุน้ สามัญ ณ วันต้นงวด
เพิม่ ทุนจากการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จานวนหุน้ สามัญ ณ วันปลายงวด

(หน่วย: หุน้ )
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
2560
2559
12,031,105,828 12,031,105,828
11,786,545,992 11,730,034,787
163,167,184
49,036,642
11,949,713,176 11,779,071,429
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
21. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯครั้งที่ 3
(LH-W3) ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมโดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมจะได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิในอัตรา 5 หุ น้ สามัญเดิมต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งได้จดั สรรไปจานวน 1,998,184,856 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวมีอายุ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออก โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ในราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อ 1 หุ ้นสามัญ และมีระยะเวลาการ
ใช้สิทธิในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยกาหนดการใช้สิทธิ
ครั้งแรกคือวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายคือวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดย
เริ่ มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ต้ งั แต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2557
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ (LH-W3) มีรำยละเอียดดังนี้
ประเภท
ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ
LH-W3

รำคำใช้สิทธิ
ต่อ 1 หุ น้ สำมัญ
(บำท)
3.50

อัตรำกำร
ใช้สิทธิ ต่อ
1 หน่วยใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ
5 หุ น้ สามัญเดิม
ต่อ 1 ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ

จำนวนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ คงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2560
(หน่วย)
130,562,233

จำนวนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่มี
จำนวนใบสำคัญ
กำรใช้สิทธิ
แสดงสิ ทธิ ที่หมดอำยุ
ในระหว่ำงงวด
ในระหว่ำงงวด
(หน่วย)
(หน่วย)
(56,169,030)
(74,393,203)

จำนวนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ คงเหลือ
ณ วันที่
30 กันยำยน 2560
(หน่วย)
-

22. ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่ าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขาย
ในระหว่างงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 ส่ วนเกิ นทุนจากการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายมีรายการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
- จากการตีราคา
- ภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายงวด

งบการเงินรวม
2560
2559
1,231,959
982,277

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1,022,642
969,350

(83,239)
16,648
1,165,368

(110,496)
22,099
934,245

272,271
(54,454)
1,200,094

5,136
(1,027)
973,459
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
23. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคานวณขึ้นจากกาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
เฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ ายภาษี เ งิ นได้สาหรั บงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ น สุ ดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 และ 2559
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุน

500,571

371,172

457,429

310,410

(181,732)

(28,177)

(165,040)

(383)

318,839

342,995

292,389

310,027

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุน

1,341,015

1,321,418

1,244,320

989,165

239,261

(52,328)

(194,049)

(3,742)

1,580,276

1,269,090

1,050,271

985,423
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จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กาไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

(37,671)

64,731

(27,577)

74,142

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กาไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

16,648

(54,454)

22,099

(1,027)

24. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
ก าไรต่ อ หุ ้ น ปรั บ ลดค านวณโดยหารก าไรส าหรั บ งวดที่ เ ป็ นของผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯ (ไม่ ร วม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น) ด้วยผลรวมของจานวนถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่ ออกอยู่ใน
ระหว่างงวดกับจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ น้ สามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ น้ สามัญ ณ วันต้นงวดหรื อ
ณ วันออกหุ น้ สามัญเทียบเท่า อย่างไรก็ตามไม่มีการคานวณกาไรต่อหุ น้ ปรับลดสาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 เนื่ องจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ (LH-W3) หมดอายุ
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
กาไรสาหรับงวด
จานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันหุ น้ )
(พันหุ น้ )

กาไรต่อหุน้
2560
(บาท)

2559
(บาท)

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

3,125,371

กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

1,993,498

11,949,713

11,779,153*

0.26

0.17

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด

-

155,368

1,993,498

11,934,521

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (LH-W3)
กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ
จากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

0.17

* รวมหุน้ สามัญที่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
กาไรสาหรับงวด
จานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันหุ น้ )
(พันหุ น้ )
(ปรับปรุ งใหม่)

กาไรต่อหุน้
2560
(บาท)

2559
(บาท)
(ปรับปรุ งใหม่)

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

3,125,371

กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

1,993,498

11,949,713

11,779,153*

0.26

0.17

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด

-

155,368

1,993,498

11,934,521

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (LH-W3)
กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ
จากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

0.17

* รวมหุน้ สามัญที่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุน้

กาไรสาหรับงวด
2560
2559
(พันบาท)

งบการเงินรวม
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
จานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
2560
2559

(พันบาท)

(พันหุ น้ )

(พันหุ น้ )

11,766,509*

กาไรต่อหุน้
2560

2559

(บาท)

(บาท)

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

8,507,957

6,619,940

11,927,415

-

-

36,098

159,385

8,507,957

6,619,940

11,963,513

11,925,894

0.71

0.56

0.71

0.56

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (LH-W3)
กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ
จากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

* รวมหุน้ สามัญที่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
จานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
2560
2559

กาไรสาหรับงวด
2560
2559
(พันบาท)

(พันบาท)
(ปรับปรุ งใหม่)

(พันหุ น้ )

(พันหุ น้ )

11,766,509*

กาไรต่อหุน้
2560

2559

(บาท)

(บาท)
(ปรับปรุ งใหม่)

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

8,507,957

6,619,940

11,927,415

0.71

0.56

-

-

36,098

159,385

8,507,957

6,619,940

11,963,513

11,925,894

0.71

0.56

จานวน
เงินปั นผลส่ วน
เงินปั นผล
ที
่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
เงินปั นผลที่ ระหว่างกาลที่ เงินปั นผล จานวน
ซึ่ งไม่มีสิทธิ
อนุมตั ิจ่าย จ่ายไปแล้ว ที่จ่ายเพิ่ม เงินปั นผล
ต่อหุ น้
ต่อหุ น้
ต่อหุ น้
ที่จ่ายเพิ่ม
รับเงินปั นผล
(บาท)
(บาท)
(บาท) (ล้านบาท)
(ล้านบาท)

จานวน
เงินปั นผล
ที่จ่ายไปจริ ง
(ล้านบาท)

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (LH-W3)
กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ
จากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

* รวมหุน้ สามัญที่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุน้

25. เงินปันผล

เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลประจาปี 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2559
เงินปั นผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการ
สาหรับปี 2559
บริ ษทั ฯเมื่อวันที่
11 สิ งหาคม 2559

0.60

(0.25)

0.35

4,120

(12)

4,108

0.35

-

0.35

4,122

(28)

4,094

8,202
เงินปั นผลประจาปี 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2560
เงินปั นผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการ
สาหรับปี 2560
บริ ษทั ฯเมื่อวันที่
11 สิ งหาคม 2560

0.65

(0.35)

0.30

3,575

(12)

3,563

0.40

-

0.40

4,780

(17)

4,763

8,326
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
26. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่ วนงานดาเนินงานที่รายงาน
ข้อมูลรายได้และกาไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
ส่ วนงานธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบริ การสาธารณูปโภค
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน
รายได้ และค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ ได้ ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย
กาไรสาหรับงวด

ส่ วนงานธุรกิจ
ให้เช่าพื้นที่
และบริ การ

รวมส่ วนงาน
ที่รายงาน

อื่น ๆ

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

9,190
119
59
(128)
(14)

809
58
9
(140)
(108)

-

9,999
58
128
59
(268)
(122)

(58)
(108)
108
-

9,999
20
59
(160)
(122)

288
1,825

17
(49)

1,135
526
1,662

1,135
831
3,438

(6)

1,135
831
3,432
54
(41)
(319)
(1)
3,125
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
ส่ วนงานธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบริ การสาธารณูปโภค
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรจากการขายทรัพย์สิน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรของส่ วนงาน

6,268
11
63
50
(58)
(11)
78
185
1,664

ส่ วนงานธุรกิจ
ให้เช่าพื้นที่
และบริ การ

รวมส่ วนงาน
ที่รายงาน

อื่น ๆ

665
41
1
(79)
(81)
17
53

524
524

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

6,933
52
64
50
(137)
(92)
78
726
2,241

(52)
(58)
59
58

รายได้ และค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ ได้ ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย
กาไรสาหรับงวด

งบการเงินรวม
6,933
6
50
(78)
(92)
78
726
2,299
51
(343)
(14)
1,993

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
ส่ วนงานธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบริ การสาธารณูปโภค
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรจากการขายทรัพย์สิน
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรของส่ วนงาน

ส่ วนงานธุรกิจ
ให้เช่าพื้นที่
และบริ การ

รวมส่ วนงาน
ที่รายงาน

อื่น ๆ

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

24,761
334
195
(349)
(41)
93

2,331
166
15
(410)
(371)
2,058

-

27,092
166
349
195
(759)
(412)
2,151

(166)
(310)
310
24

27,092
39
195
(449)
(412)
2,175

641
6,095

41
1,972

1,135
1,593
2,729

1,135
2,275
10,796

43

1,135
2,275
10,839

รายได้ และค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ ได้ ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย

144
(207)
(1,580)
(688)

กาไรสาหรับงวด

8,508
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
ส่ วนงานธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบริ การสาธารณูปโภค
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
และที่ดินรอการพัฒนา
กาไรจากการขายทรัพย์สิน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรของส่ วนงาน

ส่ วนงานธุรกิจ
ให้เช่าพื้นที่
และบริ การ

รวมส่ วนงาน
ที่รายงาน

อื่น ๆ

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

20,495
17
189
176
(199)
(36)

1,871
103
9
(226)
(239)

-

22,366
120
198
176
(425)
(275)

(120)
(167)
170
-

22,366
31
176
(255)
(275)

(6)
1,318
586
6,545

40
86

1,552
1,552

(6)
1,318
2,178
8,183

67

(6)
1,318
2,178
8,250

รายได้ และค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ ได้ ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย

273
(131)
(1,269)
(503)

กาไรสาหรับงวด

6,620

27. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
27.1 ภาระผูกพัน
27.1.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจาก
การพัฒนาโครงการที่ดาเนินการอยูด่ งั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้าง
4,873
3,546
1,504
1,917
ภาระผูกพันที่จะต้องทาการ
พัฒนาสาธารณูปโภค
ส่ วนกลางของโครงการ
ที่ดาเนินงานอยู่
1,269
1,311
1,184
1,249
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
27.1.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
(“LHP”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 60 และบริ ษทั แอล เอช มอลล์
แอนด์ โฮเทล จากัด (“LHMH”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 99.99 มี
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และสัญญาเช่าที่ดินดังนี้
ก) สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง - LHP
วันที่ทาสัญญา
7 มิถุนายน 2548

อายุสัญญา วันสิ้ นสุ ดสัญญา
30 ปี *
31 พฤษภาคม 2581

อัตราค่าเช่า
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2551 โดยจ่ายค่าเช่า
เป็ นรายเดือนในอัตราดังนี้
ปี ที่ 1 - 5 ค่าเช่ารวม 33 ล้านบาท
(ชาระแล้วทั้งจานวน)
ปี ที่ 6 - 10 ค่าเช่ารวม 42 ล้านบาท
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2560:
ชาระแล้วรวม 36
ล้านบาท)
ปี ที่ 11 - 15 ค่าเช่ารวม 54 ล้านบาท
ปี ที่ 16 - 20 ค่าเช่ารวม 69 ล้านบาท
ปี ที่ 21 - 25 ค่าเช่ารวม 88 ล้านบาท
ปี ที่ 26 - 30 ค่าเช่ารวม 112 ล้านบาท

* อายุสญ
ั ญาเช่านับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2551 (ภายหลังระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี )

นอกจากนี้ ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 และ 31 ธัน วาคม 2559 LHP มี ภ าระผู ก พัน
เกี่ ย วกับ ค่ า ดู แ ลรั ก ษาความปลอดภัย เดื อ นละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลาการ
ปลูกสร้างและตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
LHP ได้บนั ทึกหนี้สินภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินข้างต้นแล้วในงบการเงินรวมด้วย
มูลค่าปั จจุบนั เนื่ องจากค่าเช่าดังกล่าวถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
ขายทรัพย์สินของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดาริ ให้แก่ทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ข)

สัญญาเช่าที่ดิน - LHP
วันที่ทาสัญญา อายุสัญญา
อัตราค่าเช่า
10 มีนาคม 2549
30 ปี *
ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็ นรายเดือนดังนี้
ปี ที่ 1 - 5 ค่าเช่ารวม 20 ล้านบาท (ชาระแล้วทั้งจานวน)
ปี ที่ 6 - 10 ค่าเช่ารวม 23 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน
2560: ชาระแล้วรวม 10 ล้านบาท)
ปี ที่ 11 - 15 ค่าเช่ารวม 27 ล้านบาท
ปี ที่ 16 - 20 ค่าเช่ารวม 31 ล้านบาท
ปี ที่ 21 - 25 ค่าเช่ารวม 35 ล้านบาท
ปี ที่ 26 - 30 ค่าเช่ารวม 41 ล้านบาท
* อายุสัญญาเช่านับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2583 อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ LHP
เข้าไปพัฒนาและก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2553 โดย
LHP ตกลงจะชาระค่าหน้าดินเพิ่มเติมในอัตราเดือนละ 160,000 บาท
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LHP ได้บนั ทึกหนี้สินภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินข้างต้นแล้วในงบการเงินรวมด้วย
มูลค่าปั จจุบนั เนื่ องจากค่าเช่าดังกล่าวถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
ขายทรัพย์สินของโครงการศูนย์การค้าเทอร์ มินอล 21 และโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์
พอยต์ เทอร์มินอล 21 ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ค)

สัญญาเช่าที่ดิน - LHMH
วันที่ทาสัญญา อายุสัญญา วันสิ้ นสุ ดสัญญา
อัตราค่าเช่า
3 ตุลาคม 2556
30 ปี *
31 มีนาคม 2590 ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2560 โดยจ่ายค่าเช่า
เป็ นรายปี ในอัตราดังนี้
ปี ที่ 1 - 7 ค่าเช่ารวม 35 ล้านบาท
(ณ 30 กันยายน 2560:
ชาระแล้วรวม 5 ล้านบาท)
ปี ที่ 8 - 17 ค่าเช่ารวม 100 ล้านบาท
ปี ที่ 18 - 27 ค่าเช่ารวม 150 ล้านบาท
ปี ที่ 28 - 30 ค่าเช่ารวม 75 ล้านบาท
* อายุสญ
ั ญาเช่านับจากวันที่ 1 เมษายน 2560 (ภายหลังระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี )

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 LHMH มี ภาระผูกพัน
ค่าตอบแทนการเข้าทาสัญญาปี ละ 5 ล้านบาท ซึ่ งต้องจ่ายชาระในปี ที่สองและปี ที่สาม
ของระยะเวลาการก่อสร้าง
ง)

สัญญาเช่าที่ดิน - LHMH
วันที่ทาสัญญา
4 สิ งหาคม 2558

อายุสัญญา
30 ปี *

อัตราค่าเช่า
ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็ นรายเดือนในอัตราดังนี้
ปี ที่ 1 - 3 ค่าเช่ารวม 71 ล้านบาท
ปี ที่ 4 - 6 ค่าเช่ารวม 78 ล้านบาท
ปี ที่ 7 - 9 ค่าเช่ารวม 86 ล้านบาท
ปี ที่ 10 - 12 ค่าเช่ารวม 95 ล้านบาท
ปี ที่ 13 - 15 ค่าเช่ารวม 104 ล้านบาท
ปี ที่ 16 - 18 ค่าเช่ารวม 115 ล้านบาท
ปี ที่ 19 - 21 ค่าเช่ารวม 126 ล้านบาท
ปี ที่ 22 - 24 ค่าเช่ารวม 139 ล้านบาท
ปี ที่ 25 - 27 ค่าเช่ารวม 153 ล้านบาท
ปี ที่ 28 - 30 ค่าเช่ารวม 168 ล้านบาท

* อายุสัญญาเช่านับจากวันถัดจากวันครบกาหนดระยะเวลา 3 ปี ของระยะเวลาการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้เช่า
ยินยอมให้ LHMH เข้าไปพัฒนาและก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าได้เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ส่ งมอบ
ที่ดินและจดทะเบียนเช่าที่ดิน โดย LHMH มีภาระผูกพันต้องชาระค่าตอบแทนให้แก่ผเู ้ ช่าเป็ นรายเดือนในอัตรา
เดื อนละ 1,716,000 บาท สาหรั บระยะเวลาการก่ อสร้ างปี ที่ 1 และปี ที่ 2 และเดื อนละ 1,980,000 บาท สาหรับ
ระยะเวลาก่อสร้างปี ที่ 3
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จ)

สัญญาเช่าที่ดิน - LHMH
วันที่ทาสัญญา
1 สิ งหาคม 2560

อายุสัญญา
40 ปี *

อัตราค่าเช่า
ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็ นรายปี ในอัตราดังนี้
ปี ที่ 1 - 3 ค่าเช่ารวม 15 ล้านบาท
ปี ที่ 4 - 6 ค่าเช่ารวม 17 ล้านบาท
ปี ที่ 7 - 9 ค่าเช่ารวม 19 ล้านบาท
ปี ที่ 10 - 12 ค่าเช่ารวม 21 ล้านบาท
ปี ที่ 13 - 15 ค่าเช่ารวม 23 ล้านบาท
ปี ที่ 16 - 18 ค่าเช่ารวม 25 ล้านบาท
ปี ที่ 19 - 21 ค่าเช่ารวม 27 ล้านบาท
ปี ที่ 22 - 24 ค่าเช่ารวม 30 ล้านบาท
ปี ที่ 25 - 27 ค่าเช่ารวม 33 ล้านบาท
ปี ที่ 28 - 30 ค่าเช่ารวม 36 ล้านบาท
ปี ที่ 31 - 33 ค่าเช่ารวม 40 ล้านบาท
ปี ที่ 34 - 36 ค่าเช่ารวม 44 ล้านบาท
ปี ที่ 37 - 39 ค่าเช่ารวม 48 ล้านบาท
ปี ที่ 40
ค่าเช่ารวม 18 ล้านบาท

* อายุสัญญาเช่ านับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้เช่ ายินยอมให้ LHMH เข้าไปพัฒนาและ
ก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

27.1.3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่า
ทรัพย์สินที่ตอ้ งจ่ายค่าเช่าคงที่และค่าเช่ าผันแปรตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาให้แก่กองทุน
และ/หรื อทรัสต์ ดังต่อไปนี้
กองทุน และ/หรื อ ทรัสต์
โครงการ
ระยะเวลาในสัญญา
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง
เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
เพลินจิต
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่า โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง
อสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
เทอร์มินอล 21
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึง
ราชดาริ
วันที่ 14 มิถุนายน 2563
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บริ ษทั ย่อยมีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายสาหรับค่าเช่าคงที่ตามสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
จ่ายชาระ:
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

518
423

317
317

27.1.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้ อที่ดิน
ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
4,279
2,380

27.1.5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ย่อยมีที่ดินในโครงการที่ติดภาระจายอมรวมจานวนประมาณ
94 ไร่ (31 ธันวาคม 2559: 96 ไร่ ) ซึ่ งมูลค่าของที่ ดินที่ ติดภาระจายอมดังกล่าวได้รวมเป็ น
ต้นทุนโครงการแล้ว
27.1.6 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทาสัญญาเช่าดาเนินงานและสัญญาบริ การที่เกี่ยวข้องกับการเช่า
พื้นที่ในอาคาร โดยสัญญามีอายุ 3 ปี
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจานวนเงินขั้นต่าที่
ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานและสัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
จ่ายชาระ:
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

23
4

57
19

20
4

45
13

27.2 หนังสื อคา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออก
โดยธนาคารในนามบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย ซึ่ งเกี่ ย วเนื่ องกับภาระผูก พัน ทางปฏิ บตั ิ บางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคงเหลือดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
หนังสื อค้ าประกันการจัดหาและบารุ ง
สาธารณูปโภค
3,122
2,647
2,884
2,458
หนังสื อค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า
69
71
57
58
3,191
2,718
2,941
2,516
27.3 การคา้ ประกัน
27.3.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากภาระการ
ค้ าประกันเงินกูย้ มื ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
30 กันยายน 31 ธันวาคม
ผูค้ ้ าประกัน
ผูถ้ ูกค้ าประกัน
2560
2559
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ลูกค้า
7
7
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27.3.2 บริ ษ ัท ฯมี ห นี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การสนับ สนุ น การเงิ น (Letter of Comfort)
ให้กบั บริ ษทั ย่อยสาหรับเงินกูย้ มื จากธนาคารและการออกหนังสื อค้ าประกันโดยธนาคารเพื่อ
ใช้ในโครงการของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมียอดหนี้ คงค้าง
ตามสัดส่ วนการค้ าประกันของบริ ษทั ฯที่กาหนดในคารับรองที่ให้กบั ธนาคารจานวน 1,290
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 1,130 ล้านบาท)
27.4 คดีความ
1)

ในปี 2549 นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ ้า นจัด สรรสองแห่ ง ฟ้ อ งร้ อ งบริ ษัท ฯและบริ ษัท แอตแลนติ ก
เรี ยลเอสเตท จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 99.99 เกี่ยวกับทางออกสู่
ทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพย์จานวน 1,013 ล้านบาท ต่อมาในเดื อนมิถุนายน 2552 โจทก์ได้
ขอลดทุนทรัพย์บางส่ วน ทาให้ทุนทรัพย์เปลี่ยนเป็ นจานวน 800 ล้านบาท โดยศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์ได้ตดั สิ นคดีแพ่งโดยพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 และ 24 เมษายน
2560 ตามลาดับ ขณะนี้คดีอยูร่ ะหว่างการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ถูกฟ้องร้องเพิ่มเติมจานวน 2 คดี ซึ่ง
มีทุนทรัพย์จานวน 310 ล้านบาท และ 102 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ก) คดี แพ่งซึ่ งมีทุนทรัพย์จานวน 310 ล้านบาท ปั จจุบนั ศาลมีคาสั่งจาหน่ ายคดี ชวั่ คราวเพื่อ
รอฟังผลของคดีแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์จานวน 800 ล้านบาท
ข) เมื่ อ วัน ที่ 10 สิ ง หาคม 2555 ศาลชั้น ต้น ได้ต ัด สิ น คดี แ พ่ ง ซึ่ งมี ทุ น ทรั พ ย์จ านวน 102
ล้านบาท โดยพิพากษาให้บริ ษทั ฯชดใช้ค่าเสี ยหายจานวน 104 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 8 ธันวาคม 2551 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ ต่อมา
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คาพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยให้บริ ษทั ฯชดใช้ค่าเสี ยหายจานวน
5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 10 ธันวาคม 2551 เป็ นต้น
ไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ ขณะนี้คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฏีกา

2)

ในปี 2553 - 2559 นิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรแห่ งหนึ่ งและลูกบ้านฟ้ องร้องบริ ษทั ฯ รวมทั้งสิ้ น
10 คดี เกี่ยวกับการสร้างโรงเรี ยนอนุบาลในโครงการ โดยมีทุนทรัพย์รวมจานวน 494 ล้านบาท
ศาลชั้นต้นได้มีคาพิพากษาให้บริ ษทั ฯ ชดใช้ค่าเสี ยหายจานวน 27 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 18 มกราคม 2551 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ ต่อมาศาล
อุทธรณ์พิพากษาแก้คาพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยให้บริ ษทั ฯชดใช้ค่าเสี ยหายจานวน 13.5 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 18 มกราคม 2551 เป็ นต้นไปจนกว่า
จะชาระเสร็ จ ขณะนี้คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฏีกา
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3)

ในเดือนสิ งหาคมและเดือนกันยายน 2559 บริ ษทั ฯ ถูกนิติบุคคลอาคารชุดสองแห่ งฟ้องร้องเป็ น
จาเลยร่ วมในคดีแพ่ง (คดีคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค) เพื่อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายเนื่ องจากการทาผิดสัญญา
โดยมีทุนทรัพย์รวมจานวน 544 ล้านบาท ขณะนี้คดีอยูใ่ นระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล
ชั้นต้น รวมทั้งบริ ษทั ฯ อยูใ่ นระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยกับโจทก์

4)

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริ ษทั ฯ ถูกนิ ติบุคคลอาคารชุดแห่ งหนึ่ งฟ้องร้องเป็ นจาเลยในคดีแพ่ง
(คดีคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค) เพื่อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายเนื่ องจากการทาผิดสัญญา โดยมีทุนทรัพย์รวม
จ านวน 76 ล้านบาท ขณะนี้ คดี อยู่ใ นระหว่างกระบวนการพิจ ารณาของศาลชั้น ต้น รวมทั้ง
บริ ษทั ฯ อยูใ่ นระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยกับโจทก์

5)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯได้ถูกฟ้ องร้องในคดี อื่นๆ เกี่ ยวกับการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
เนื่ องจากการทาผิดสัญญา ซึ่ งมีทุนทรัพย์รวมจานวน 67 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 20 ล้าน
บาท)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสารองค่าเผื่อหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความทั้งหมด
รวมจานวน 1,136 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 349 ล้านบาท)
27.5 สั ญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ (Cross Currency and Interest Rate Swap agreement)
รายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency and Interest Rate Swap
agreement) ที่ยงั คงมีผลบังคับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
วันสิ้ นสุ ดสัญญา
จานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
จานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
3,075 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 95.8 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
8 ธันวาคม 2560
ลอยตัวร้อยละ สหรัฐอเมริ กา
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ
MLR - 2.25
3.19
1,951 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 54.8 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 14 ธันวาคม 2560
คงที่ร้อยละ
สหรัฐอเมริ กา
2.915
3.00
2,385 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย 67.0 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 14 ธันวาคม 2564
คงที่ร้อยละ
สหรัฐอเมริ กา
3.31
3.00
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มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ มีดงั นี้

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
กาไร (ขาดทุน) กาไร (ขาดทุน)
148
(422)

28. มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มี
ตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและ
บริ ษัท ย่ อ ยจะใช้วิ ธี ร าคาทุ น หรื อวิ ธี ร ายได้ใ นการวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น
ดังกล่าวแทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการน าเทคนิ ค การวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมข้า งต้น มาใช้ กิ จ การต้อ งใช้ข ้อ มู ล ที่ ส ามารถสั ง เกตได้
(observable inputs) ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม กาหนดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ออกเป็ น 3 ระดับ ตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (unobservable inputs) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินใน
อนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนชัว่ คราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
1,002
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน - ต่างประเทศ
3,550 หน่วยลงทุน - ในประเทศ
2,345
-

รวม

-

1,002

-

3,550
2,345
(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน - ต่างประเทศ
3,654 หน่วยลงทุน - ในประเทศ
1,764
-

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนชัว่ คราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
1,002
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน - ต่างประเทศ
3,549
หน่วยลงทุน - ในประเทศ
771

-

รวม

3,654
1,764

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
-

-

1,002

-

-

3,549
771
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ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน - ต่างประเทศ
3,654
หน่วยลงทุน - ในประเทศ
777

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
-

-

3,654
777

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
29. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
29.1 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ฯได้ออกเสนอขายหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และ
ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ครั้งที่
3/2560

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
คงที่ร้อยละ 2.13

อายุ
3 ปี

คืนเงินต้น
เมื่อครบกาหนด

ครบกาหนด
5 ตุลาคม 2563

จานวนหุน้
(หุน้ )
6,000,000

จานวนเงิน
(พันบาท)
6,000,000

29.2 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 บริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จากัด (“LHMH”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่
บริ ษทั ฯถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 99.99 ได้เข้าทาบันทึกความเข้าใจการเช่าที่ดินกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ง ทั้งนี้
ตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว LHMH จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายรวมจานวน 1,100 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น
ค่าหน้าดินจานวน 420 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายชาระแล้วในวันที่ทาบันทึกความเข้าใจจานวน 42 ล้านบาท
คงเหลือส่ วนที่จะต้องจ่ายชาระในวันที่จดทะเบียนสิ ทธิการเช่าจานวน 378 ล้านบาท และค่าตอบแทน
การเข้าทาสัญญาเช่าที่ดินสาหรับช่วงระยะเวลาก่อสร้างและค่าเช่าที่ดินรายปี รวมจานวน 680 ล้านบาท
30. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
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